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 Foto: 16. 4. 2016 nás navštívili živí hadi a byl to velký zážitek!  
 Další fotografie, nejen z této akce, naleznete ve fotogalerii na www.vetrusice.cz 

         
Informace o dění ve Větrušicích a okolí najdete také na  
na www.facebook.com/vetrusice 
i www.facebook.com/oskvo.  
 

 
Větrušický zpravodaj je k dispozici i na www.vetrusice.cz 

VĚTRUŠÁK 

http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
http://www.vetrusice.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa:   Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO:     24 09 74 
Bank. účet:    Komerční banka Praha 9, č. ú.: 8929-201/0100 
Telefony:    220 941 265, 220 940 507,  604 273 716  
S Internet:      www.vetrusice.cz 
E-mail:      obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková;     Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
Členové OZ:                                         Michael Buchar, Jan Krušínský, Soňa Zádová, Martin Řimnáč 
KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte, abych poděkovala všem, kdo se zapojili do příprav různých akcí v naší obci. Především 
děkuji panu Novosadovi za zapůjčení sálu v Hostinci U Kamelota zcela zdarma na akce pro děti  
i na veřejné  projednání kanalizace. Děkuji nadšencům, kteří se podíleli na přípravě, stavění  
a i bourání májky a organizaci pálení čarodějnic (tu úžasnou, která shořela vedle hostince, 
vyrobila slečna Nosálková), děkuji  všem, kdo  zcela nezištně pomáhali s organizací dětského 
dne či  přehazované. Velký dík patří členům TJ Sokol Větrušice za organizaci Turnaje v malé 
kopané o pohár obce Větrušice.  Moc děkuji členkám spolku Dětský klubíček (J. Čáhová,  
E. Jarošová a A. Vohradníková), bez nich by se řada akcí pro děti neuskutečnila. Poděkování 
patří paní Nouzové za péči o pomník  padlým. Myslím, že i za rodiče mohu poděkovat oběma 
pečovatelkám (Marie Keszeli a Jasmína Zimmermanová) v dětské skupině za celoroční práci.  
Panu Pavlíkovi patří dík za péči o zeleň i práci nad rámec běžných povinností – zajištění odvozu 
suti, aktivní přístup a nápady, jak  zlepšit vjezd do obce.  
A na závěr mi dovolte poděkovat zastupitelům, protože velká většina z nich zcela nad rámec 
povinností a zdarma (odměna zastupitele je vskutku symbolická) pomáhala při organizaci i při 
samotné realizaci akcí Obecního úřadu, aktivně se účastnili jednání o kanalizaci, územním 
plánu, o revitalizaci návsi, opravě komunikace či jednání o případné nové výstavbě. Bez jejich 
aktivního, ale i přátelského přístupu bychom řadu věcí neuskutečnili.  
Petra Šefčíková, starostka obce  
 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka  JSDH Husinec – Řež 
P. Škaryd – 724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
Vrátnice Zemědělského družstva: 220 940 495                 
Když ucítíte PLYN, volejte 1239 
 

 

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC: 
Pohotovost Říčany, RLP    - 323 602611-2 
Sanita, převozy    - 326 902 591 
Záchr. služba, Líbeznice    - 283 981 439 
Pragomedika Plus a.s.    - 1211 
BULOVKA,  pohotovost   - 266 081 111
  

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI:  
Eva Jarošová (EJ),  Jitka Čáhová,  
Jana Dyčková, Petra Šefčíková 

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodicita: občasník         Datum vydání: 20. 7. 2016 
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CO SE NÁM POVEDLO A CO NE, ANEB KDYŽ NETEČE, ASPOŇ KAPE! 
Není to tak dávno, co jsem psala o vůni vánočního cukroví, a na dveře klepou dětmi vytoužené 
letní prázdniny. Šest měsíců  uplynulo jako voda a je na místě se ptát, co se v naší obci událo, co 
se povedlo a co ne. Když tak přemýšlím, není toho málo.  
Tak nám v zimě napadl po dvou letech sníh  a  ihned se pokazila multikára, kritika byla 
oprávněná, občany nezajímá, co funguje a co ne, chtějí mít sníh odklizený, ale bez opravy to 
nešlo. A že to nebyla zdaleka oprava jediná, babičce multikáře je totiž 26 let.  Tento problém 
nicméně vedl k tomu, že se konečně začala řešit nová komunální technika a 27. 6. vjel do obce 
úplně nový traktor s „cool“ názvem John Deere. Doufejme tedy, že Johny nezklame.   
V únoru si děti s plnou parádou užily karneval a v dubnu je čekali hadi. Dnes o nich víme i to, co 
bychom  si ani nedokázali domyslet. V březnu se začala řešit komunikace ve Skalní, bohužel 
zcela neúspěšně. Věřte, že nelze přebrat pozemek, aniž by byl přebrán jeho zpevněný povrch, 
který je s pozemkem jaksi nerozlučně spojen.  V dubnu se začalo chodit po novém chodníku 
podél ulice Hlavní. Ano, mnohým se zdál zbytečný, ale děti snad konečně neběhají po silnici 
(tedy alespoň ten kousek). Ve stejné době zmizel i polorozpadlý přístřešek vedle budovy na 
ulici Hlavní 12 a na podzim zde děti z dětské skupiny „Větříček“ mohou mít pěknou zahradu. 
Snad to zvládneme. Zchátralou obecní stodolu zkrášlila dvoje stříbrná vrata a dešťová voda 
stéká konečně okapem.   
V květnu nebyla postavena jen májka a spáleny čarodějnice, ale do obce byla pozvána 
urbanistka a architektka krajinotvorby, která se důkladně podívala nejen na náves, ale zejména 
na rozoranou cestu na Velký Vrch. A víte, že by šla obnovit? A nebylo  by to hezké, kdyby 
zmizela brána, daly by se lavičky a zpevnila (nebojte se, nemluvím o betonu!) cesta?  Bývalá 
třešňovka by byla na světě, i když v jiné podobě. Škoda, že já ji znám jen z vyprávění.  Tak jsme 
zadali projekt a objednali vyměření, třeba to  s dotací skutečně vyjde. Na konci května byl díky 
spolku Dětský klubíček za podpory Sokola a Obecního úřadu  zorganizován úžasný dětský den. 
Dorazilo 120 dětí, které se báječně bavily. 
V květnu a červnu můj nos neomylně zaznamenal nelibou vůni z kalových polí na Drastech. Po 
dopisech na všechny světové strany se ozvala paní senátorka Vrecionová a přislíbila podporu 
novému zákonu, kde by se konečně stanovilo, co je obtěžující zápach. Já vím, že slibem 
neurazíš, ale jsem ráda, že se tímto problémem, který do 21. století určitě nepatří, alespoň 
někdo zabývá. Vrcholem června byla oprava jediné příjezdové komunikace do obce. 
Tankodrom zmizel, autobusy dokonce bez přerušení zajížděly a náves vypadá hned lépe. Co si 
přát víc? Přece dodělat obrubníky a vodorovné značení. Obrubníky zaplatí obec v místě, kde 
byla komunikace z bezpečnostních důvodů rozšířena. Vodorovné značení by mělo být 
provedeno v červenci na náklady kraje. Při opravě komunikace se  ovšem odkryla i zcela 
nefunkční dešťová kanalizace. Tou dobrou stránkou věci je, že o problému víme (nechtějte 
vidět fotografie)! Horší je, že jsou to další výdaje pro obec. S novou komunikací se změní  
i nesmyslné značení, vyžadující 40 km v hodině po ceduli Větrušice, navíc omezení není z druhé 
strany ukončeno. Dojde k restaurování sochy sv. Václava a malého křížku na návsi, což budou 
první počiny k revitalizaci středu obce.  
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Koncem prvního půlroku se rozproudila diskuse o kanalizaci. Myslím si, že obec KANALIZACI 
POTŘEBUJE z více důvodů. Například do Vltavy odtéká napěněný, nevábně vonící  potůček 
v místě, kde by vůbec neměla být voda, a to jsme na hranici chráněné krajinné oblasti. Druhým 
důvodem jsou pak náklady poctivých občanů, kteří za vyvážení žump platí nemalé peníze. Po 
všech jednáních jsem nabyla pocitu, že opravdu nejtěžší bude akci financovat. Obec 
s rozpočtem cca 6 milionů, chce zvládnout akci za cca 72 - 75 milionů. Jak by řekl Thomas 
Moore: Utopie. Já jsem v tomto případě, nyní řečeno s autorem mnohem mladším, Jaroslavem  
Haškem,  mírným  optimistou v mezích zákona. Jinými slovy, věřím, že to obec zvládne, 
samozřejmě s úvěrem, který obec zatíží na mnoho let. Na základě dostupných informací  
a poznatků bychom mohli získat dotace až ve výši 80 %  (cca 60 % z MZe a zbytek pak např. ze 
Středočeského kraje - nelze mít dvě dotace z peněz EU). 3 - 4 miliony snad našetříme a zbytek 
si musíme půjčit - takže kolem 11 milionů. Berte to, prosím, jako velmi předběžné výpočty  
a úvahy. Jen chci říct, že peníze jsou, bohužel, až na prvním místě. Doba, kdy se na kanalizaci 
poskytovalo až 95 % z EU fondů, je nenávratně pryč. 
Tak snad ještě územní plán. Projektanti, kteří do obce přijedou, ať už je to projekt obnovy polní 
cesty nebo revitalizace návsi, se nestačí divit, že obec žádný územní plán nemá. Je to skutečně 
velká nevýhoda při získávání dotací. Zatím jsou k dispozici jen nezbytné analýzy, takže můžeme 
říct: jde to, ale dře to. 
Á propos, dotace. Od dubna 2015  do dnešního dne získala obec celkem pět dotací, poprvé 
v novodobé historii. Že by zrovna teklo či pršelo, se nedá říct, ale určitě kape. Dvě dotace byly 
získány z ESF přes Úřad práce, dále se podařilo získat dotaci na rozpadající se kulturní památku 
– sochu Sv. Václava, malou dotaci jsme získali na opravu křížku z 19. století na návsi a konečně 
cca 2 miliony (při splnění určitých podmínek např. procenta docházky do DS) na provoz dětské 
skupiny Větříček. Celkem to pro obec znamená přilepšení cca 2,5 milionu Kč. Jen chci říct, že to 
nebylo tak jednoduché, jak lehce se to píše – chce to vyplňování, počítání, oslovení odborníků 
(např. projekt na restaurování sv. Václava) a nakonec běhání po úřadech a školeních. Ale když 
se nějaká dotace povede, pak se skutečně dostaví pocit  zadostiučinění.  
A nesmím zapomenout na kroniku obce. Již dlouho nám bylo líto, že kroniku nikdo nepíše. 
Myslím, že všichni musíme poděkovat nové paní kronikářce, paní Koutské, která se do tohoto 
nelehkého úkolu s vervou pustila. A jak jsem tuto vitální dámu stačila poznat, jsem si jista, že ji 
elán jen tak neopustí. Děkujeme i za příští generace naší obce. 
Mgr. Jana Dyčková  
místostarostka obce  

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 4. 2016 
Poř. číslo 4/2016 

VÝPIS USNESENÍ  
Datum a čas: 25. 4. 2016  v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. Jaroš  - 
místostarosta obce, Ing. M. Buchar, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová) – viz 
prezenční listina 
Omluven: starostka obce Petra Šefčíková 
Počet přítomných občanů: 2 
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Zasedání zastupitelstva řídila: Mgr. J. Dyčková (místostarostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Ing. M. Řimnáče, Ph.D. 
Místostarostka obce J. Dyčková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů M. Řimnáče. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Předsedající J. Dyčková navrhla ověřovateli zápisu M. Buchara a J. Krušinského. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Krušinský) 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno v 19:47 
J. Dyčková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila s 
programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Projednání a schválení Směrnice o rozpočtových opatřeních, Směrnice o zadávání zakázek 

malého rozsahu, Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016 
3. Projednání studie odkanalizování obce a ČOV a schválení poptávky na vypracování projektu 

odkanalizování obce a výstavby ČOV k územnímu a stavebnímu řízení 
4. Stavební 
5. Schválení mimořádné splátky úvěru z KB 
6. Informace o činnosti obecního úřadu 
7. Závěr 
J. Dyčková navrhla zařazení mimořádného bodu – projednání opravy příjezdové komunikace do 
obce, omezení automobilového provozu v době opravy a možnost opravy středu obce (návsi). 
Navrhla, aby byl projednán jako bod č. 4. Zdůvodnění: dnešního dne, tj. 25.4.2016 se na OÚ 
dostavil cestmistr pan Čížek a představitel firmy, která bude komunikaci opravovat, a byly 
prodiskutovány návrhy na řešení průjezdnosti obce v době opravy samotné. Vzhledem k tomu, 
že další zasedání se uskuteční až v době, kdy bude oprava  zřejmě probíhat, považuje za nutné 
zastupitele i občany seznámit s projednanými skutečnostmi. 
Navržený program zasedání po přidání mimořádného bodu: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Projednání  a schválení Směrnice o rozpočtových opatřeních, Směrnice o zadávání 
 zakázek malého rozsahu, Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016 
3. Projednání studie odkanalizování obce a ČOV a schválení poptávky na vypracování 
 projektu odkanalizování obce a výstavby ČOV k územnímu a stavebnímu řízení 
4. Projednání opravy příjezdové komunikace do obce, omezení automobilového pro-
 vozu v době opravy a možnost opravy středu obce (návsi). 
5. Stavební 
6. Schválení mimořádné splátky úvěru z KB 
7. Informace o činnosti obecního úřadu 
8. Závěr 
Zastupitelé navržený program s mimořádným bodem č. 4 schválili hlasováním. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Zasedání zahájeno v  18:05, ukončeno ve 20:20 
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Usnesení 1/4/16 
Zastupitelé schvalují Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2016, Směrnici o zadávání 
zakázek malého rozsahu a Směrnici o rozpočtových opatřeních ve znění připraveném  
J. Dyčkovou a M. Bucharem. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 2/4/16 
Zastupitelé schvalují předloženou studii „Kanalizace a ČOV Větrušice“ od firmy BMTO Group. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 3/4/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují zahájení poptávkového řízení na vypracování projektu pro 
územní řízení a následné stavební povolení. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 4/4/16 
Zastupitelé obce schvalují přístavbu domu na parc. č. 51/41 investora pana Jana Trochty  
s podmínkou, že na pozemku zůstanou dvě parkovací místa. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 5/4/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují úhradu mimořádné splátky úvěru reg. č. 99012304775 
vedeného u KB ve výši 100 tis. Kč (stotisíc korun českých) 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Zapsal: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Ověřovatelé: Ing. Michal Buchar, Jan Krušinský  

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 5. 2016 
Poř. číslo 5/2016 

VÝPIS USNESENÍ 
Datum a čas: 16. 5. 2016  v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková - starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. Buchar,  Ing. M. Řimnáč, Ph.D., S. Zádová) – viz 
prezenční listina;  Omluven: J. Krušinský (příchod v 18:50) 
Počet přítomných občanů:  0   
Zasedání zastupitelstva řídila: P. Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Mgr. J. Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním zastupitelů.  
Následně navrhla za zapisovatele mimořádného veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. 
Zastupitelé schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5   Proti: 0    Zdrželi se:  1 (Dyčková) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu S. Zádovou a  M. Jaroše. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno v 19:02 
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P. Šefčíková po úvodní části vysvětlila důvody ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
(nebylo by možné delegovat zástupce na řádnou valnou hromadu VKM, je nutné urychleně 
schválit smlouvu o sociálních službách s MěÚ v Klecanech a v souvislosti s tímto krokem pak 
schválit rozpočtové opatření). Dále přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele 
seznámila  s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Schválení  zástupce na řádnou valnou hromadu VKM  
2. Schválení dohody s městem Klecany o poskytování sociálních služeb a schválení výše 

nákladů na rok 2016  
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2 s ohledem na  

a) mimořádnou splátku úvěru a b)  vyčlenění finančních prostředků na sociální oblast  
4. Informace ke stavu a možnosti nákupu komunální techniky  
5. Závěr    
 Zastupitelé schválili program hlasováním. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 1/5/2016 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují Petru Šefčíkovou jako zástupce na řádnou valnou hromadu 
VKM  a jako náhradníky pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka. 
Usnesení  2/5/16 
Zastupitelé schvalují Dohodu s městem Klecany o poskytování sociálních služeb tak, jak byla 
předložena MěÚ v Klecanech. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
Usnesení  3/5/16 
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 2/2016 s ohledem na mimořádnou splátku úvěru  
včetně přidání nového paragrafu 4351 s částkou 25 000 Kč na sociální služby. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé:  Miroslav Jaroš, Soňa Zádová  
Starostka obce: Petra Šefčíková  

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 5. 2016 
Poř. číslo 6/2016 

VÝPIS USNESENÍ  
Datum a čas: 30. 5. 2016  v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – 
místostarostka obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. 
Zádová) – viz prezenční listina 
Omluven: Ing. M. Buchar (příchod v 19:12) 
Počet přítomných občanů: 7 
Zasedání zastupitelstva řídila: P. Šefčíková  (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr. J. Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
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Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Dyčková) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu J. Krušinského a M. Řimnáče. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele 
hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se: 2 (Krušinský, Řimnáč) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila  
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Smlouva o spolupráci s psím útulkem Lysá nad Labem 
3. Jmenování kronikářky obce 
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 a zprávy auditora 
5. Projednání návrhu vyhlášky č. 1/2016 o pohybu psů v územním obvodu obce 
6. Rozpočtové opatření č.3/2016 
7. Schválení financování nákupu nové komunální techniky  
8. Stavební 
9.  Informace o činnosti obecního úřadu  
10. Závěr 
J. Krušinský navrhl zařazení mimořádného bodu – Projednání Zprávy Kontrolního výboru. P. 
Šefčíková následně navrhla, aby byl tento mimořádný bod zařazen v programu jako bod č. 9. 
Zastupitelé schválili zařazení mimořádného bodu hlasováním 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Navržený program zasedání po přidání mimořádného bodu: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Smlouva o spolupráci s psím útulkem Lysá nad Labem 
3. Jmenování kronikářky obce 
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 a zprávy auditora 
5. Projednání návrhu vyhlášky č. 1/2016 o pohybu psů v územním obvodu obce 
6. Rozpočtové opatření č.3/2016 
7. Schválení financování nákupu nové komunální techniky  
8. Stavební 
9. Projednání Zprávy Kontrolního výboru 
10. Informace o činnosti obecního úřadu  
11. Závěr 
Zastupitelé schválili program s mimořádným bodem č. 9 hlasováním. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno ve 21:42. 
Usnesení č. 1/6/16 
Zastupitelé obce schvalují uzavření “Smlouvy o spolupráci“ s útulkem v Lysé nad Labem na 
přednostní umísťování psů nalezených v obci Větrušice. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 2/6/16 
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Zastupitelé obce jmenují kronikářkou obce paní Hanu Koutskou a pověřují ji, aby vedla kroniku 
obce Větrušice v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 3/6/16 
1) Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje celoroční hospodaření obce Větrušice a závěrečný 
účet obce Větrušice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za r.  2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospo-
daření a přijímá tato opatření: Přeúčtovat úvěr obce jako úvěr dlouhodobý. Termín: okamžitě  
2) Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje místostarostku obce Mgr. Janu Dyčkovou předáním 
závěrečného účtu obce, zprávy auditora a dalších příslušných dokumentů na Krajský úřad 
Středočeského kraje. Zborovská  11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15.6.2016.  
3) Zastupitelstvo obce Větrušice pověřuje starostku obce Petru Šefčíkovou zveřejněním 
úplného znění závěrečného účtu obce a zprávy auditora na webových stránkách obce Větrušice 
do 30.6.2016. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 4/6/16 
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 3/2016 bez výhrad. 
Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 5/6/16 
Zastupitelé obce schvalují pořízení traktoru John Deere včetně příslušenství, a to valník, radlice 
a rozmetadlo, a financování formou operativního leasingu dle předložené nabídky ČSOB se 
splátkou do 20 000 Kč měsíčně včetně servisu. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  1 (Řimnáč) 
Usnesení 6/6/16 
Zastupitelé obce schvalují záměr změny užívání stavby a provedení přístavby/rekonstrukce 
podle přiložené projektové dokumentace. 
Pro: 6   Proti: 0       Zdrželi se:  1 (Šefčíková) 
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková. 
Ověřovatelé: Jan Krušinský, Ing. Martin Řimnáč Ph.D.   
Starostka obce: Petra Šefčíková  

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2016 
Poř. číslo 7/2016 

VÝPIS USNESENÍ  
Datum a čas: 27.6.2016  v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová – viz prezenční 
listina 
Omluven: M. Řimnáč (18:04), J. Dyčková (18:20) 
Počet přít. občanů: 6   
Zasedání zastupitelstva řídila: P. Šefčíková  (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Ing. M. Buchara 
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Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů M. Buchara. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Buchar) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu S. Zádovou a M. Řimnáče.  K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Zádová) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Usnesení  3/7/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje záměr stavebních úprav rodinného domu včetně 
doprovodných staveb na parc. č. 51/39, st. 269 investorů manželů Haiselových. 
Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se: 0 
Usnesení  4/7/16 
Zastupitelstvo obce ukládá  P. Šefčíkové a M. Řimnáčovi zpracovat  do dalšího veřejného 
zasedání zastupitelstva obce Větrušice (červenec 2016) seznam podmínek, za kterých je možné 
výstavbu začít projektovat. 
Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se: 0 
Usnesení  5/7/16 
Zastupitelstvo  obce schvaluje poskytnutí daru Rybářskému kroužku ve výši 4 000 Kč (čtyři tisíce 
korun českých) oproti podepsání darovací smlouvy a pověřuje místostarostku obce J. Dyčkovou 
jejím vypracováním. 
Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se: 0 
Usnesení  6/7/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o finanční dotaci ve výši 1,1 mil. 
z Nadace ČEZ pro oranžová hřiště. 
Pro: 7   Proti: 0      Zdrželi se: 0 
Zapsal: Ing. Michael Buchar    
Ověřovatelé:   Soňa Zádová, Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Starostka obce: Petra Šefčíková  
 

Plné znění zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva naleznete na ww.vetrusice.cz. 
 

  
 

RŮZNÉ  INFORMACE  VE  ZKRATCE 
 Byla zpracována prvotní studie kanalizace a proběhlo jednání o možném financování. 

 Byla připravena interní analýza jako podklad pro zadání územního plánu. 

 Byl zadán projekt revitalizace cesty na Velký vrch. 

 V měsíci květnu získala obec dvě dotace (socha Sv. Václava a křížek na návsi). 

 Byl zpracován pasport osvětlení. 
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    Tichou vzpomínku věnujeme  
    paní Ladislavě Plickové, 
    která zemřela 16. června 2016  
    ve věku 78 let. 
     

 Obec získala více finančních prostředků za třídění odpadu. 

 Máme nový traktor na svoz bioodpadu a údržbu obce včetně radlice a posypu. 

 K dnešnímu dni je v obci 473 oprávněných voličů. 

 V říjnu nás čekají volby do zastupitelstva kraje i volby senátní. 

 Byla vydána nová vyhláška o pohybu psů v územním obvodu obce a je k nahlédnutí 
na webu obce a ÚD.   

 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU 
Vážení spoluobčané, 
jménem zastupitelů bych Vám všem chtěla poděkovat za to, že třídíte odpad.  
Skutečně děkuji všem, kdo pochopili, že třídit odpad má smysl nejen proto, že chráníme životní 
prostředí, ale i proto, že obec zpětně dostává finanční prostředky – viz částka za 4. čtvrtletí 
roku 2015, kdy došlo k jejímu výraznému navýšení. 
Pokud jste informováni o novele zákona o odpadech, pak víte, že MŽP navrhuje, aby se obcím 
výrazně zvýšily částky za skládkování, takže pokud nebudeme důkladně třídit, náklady obce 
značně, avšak zcela zbytečně, vzrostou. 
Ještě jednou všem moc děkuji a dovolím si doufat, že naše obec bude v třídění patřit stále 
nejlepším v okolí.                                                                      Jana Dyčková, místostarostka obce 
 

 
   

   Blahopřejeme novomanželům  
   Aleně (roz. Šebestové) a Markovi Betkovým,  
   kteří si řekli své „ANO“ 9. 7. 2016 na zámku Veltrusy.
    
   Blahopřejeme paní Bohumile Svobodové, Emilii Veselé, 
   Janě Martínkové, Michalu Kaisrovi, Petře Ledlové a 
   Václavu Veselému, kteří v červnu až srpnu 2016 oslavili  
   své významné životní jubileum.   
  

Srdečně mezi námi vítáme Medu Šteinerovou,  
která se narodila 5. 7. 2016  
Martině (roz. Bucharové) a Martinovi Šteinerovi  
Přejeme jí v životě hodně sluníčka. 

 
 
 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i566.photobucket.com/albums/ss106/taytaymybaybay04/sunshine.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/jackcanfield/comments&usg=__c1HaTdoXrnX4y6TWyz3pq_l5zGA=&h=445&w=500&sz=26&hl=cs&start=52&sig2=wiNu3esgFH7TNODv6Ijn_A&zoom=1&itbs=1&tbnid=lwCmVqM3h0oUKM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images?q=slun%C3%AD%C4%8Dko&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=98SXTID6HNCB4QaexaD_Aw
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 - 2016 - III. A TŘÍDA 
 

TERMÍNY JARNÍ SOUTĚŽE - výsledky 
 

kolo datum mužstvo mužstvo čas výsledek 

14 27.3.2016 VĚTRUŠICE ZELENEČ B 15:00 h 2 : 1 

15 3.4.2016 RADONICE B VĚTRUŠICE 16:30 h 3 : 0 

16 10.4.2016 VĚTRUŠICE PŘEDBOJ 16:30 h 2 : 1 

17 17.4.216 Větrušice BRANDÝS N L 17:00 h 0 : 0 

18 23.4.2016 KOJETICE Větrušice 17:00 h 1 : 0  

19 1.5.2016 Větrušice MĚŠICE  A 17:00 h 3 : 0 

20 8.5.2016 ŠESTAJOVICE Větrušice 17:00 h 3 : 1  

21 15.5.2016 Větrušice ŠKVOREC A 17:00 h 0 : 4 

22 21.5.2016 LÍBEZNICE A Větrušice 17:00 h 4 : 3  

23 29.5.2016 Větrušice Hovorčovice 17:00 h 2 : 5 

24 5.6.2016 VELEŇ Větrušice 17:00 h 4 : 3  

25 12.6.2015 Větrušice BRAZDIM 17:00 h 1 : 1 

26 18.6.2016 NEHVIZDY A Větrušice 17:00 h 6 : 2  
 

V sezoně 2015 - 2016 jsme skončili na 12. místě. V další sezoně  musíme více zabrat.   
25. 6. 2016 proběhl další ročník turnaje v malé kopané. Přihlásilo se 12 mužstev. Počasí přálo. 
Pohár obce Větrušice poprvé získalo mužstvo Větrušic. Blahopřejeme a všem děkujeme za 
výkony na hřišti v tropickém počasí. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje.  

Mirek Jaroš 
  

FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Výborová schůze konaná dne 12. 12. 1990 
Přítomni: Šubrt, Dyntera, Vocásek, Veselý, Pavlík, Mleče, Beneš, Plicka, Štráchal 
Kontrola zápisu z minulé schůze. 
- Zpráva F. O. 
- Zpráva ZRTV - placení 825 Kč. 
- Informace z aktivu - Šubrt, Pavlík 
- Prodej autobusu. 
- Příprava VČS 
- Týdeník nebude.. 
- Beneš - 12- 13 lidí, FO aktivní 
- Vodochody - hostování 1 rok - 500 Kč 

- Beneš - fotografie do 15. 1. 1999. 
- Nové registrace do 2. pol. 1991 
- Šubrt - do 1. 7. 1991. Nová registrace      
  F.O. 
- Autorádio - ne. 
- Cvičení žáků - Maleček místo Štráchala. 
- Výbor souhlasí se změnou názvu SK 
Větrušice.



 
 
S velkou radostí předávám tuto rubriku naší nové kronikářce, paní Koutské, a děkuji ji za to, 
s jakým nadšením se vrhla do dokumentování historie aktuálně, ale i zpětně za dlouhé roky, kdy 
Větrušice byly bez kronikáře. Bude to těžká a velmi záslužná práce, kterou ocení  nadšenci do 
historie, větrušičtí patrioti a „ouřady“. Přeji paní kronikářce mnoho trpělivosti a elánu a moc 
děkuji za její statečnost.                            Eva Jarošová 
 

Zkusím psát kroniku…  
Už dlouho mi neříkají naplavenina. Žiji zde 45 let a jsem větrušický patriot. Ve Větrušicích se 
narodil už  můj praprapradědeček.  
Historie Větrušic mě zcela pohltila už před deseti lety při čtení knihy Větrušice, vydané  
u příležitosti 700. výročí první zmínky o obci. Je pro mne osobně pokladnicí vědomostí. Měl by 
si v ní zalistovat každý, neboť všichni jsme potomci a předci zároveň. Kniha je opravdovou 
křižovatkou mezi minulostí a přítomností. Děkuji všem zúčastněným za její vydání. Volné 
výtisky ještě OÚ má.  
Do funkce kronikářky mě schválilo zastupitelstvo OÚ 30. května 2016. Důchodce vítá každý 
nový koníček (bude to koníček, nebo řehole?), a tak se na kronikaření těším, i když mě navíc 
čeká sepsat retrospektivní zápis za nedopsané chybějící roky od r. 2000.  Nikdo ji nevedl, i když 
to Zákon o kronikách č. 132/2006 Sb. obcím nařizuje. Posledním kronikářem byl již zesnulý pan 
Josef Vocásek, jemuž tímto vzdávám zpětně hold za precizní kronikářskou práci pro obec. Mít 
tak jeho moudrost, zkušenosti, přehled, paměť, pečlivost a um psát pravdivě a objektivně… 
Další údajné zápisy do kroniky psané panem Jaroslavem Sýkorou se doposud nenašly. 
Kroniku budu psát na počítači a následně ručně přepisovat do kroniky. Ač již vlastním certifikát 
pro kronikaření od školící organizace Profectum, bez pomoci letopisné komise - dalších 
badatelů - zřejmě kvalit mých předchůdců v psaní kroniky nedosáhnu. Spoléhám na spolupráci 
jak s pamětníky v obci, tak na nové sousedy, všechny spolky a sdružení, kroužky v obci… Děkuji 
předem za každý slovní i písemný podnět, vzpomínku, náměty k záznamu do kroniky.   
Ve Státním okresním archivu Praha-východ v Přemyšlení jsem již větrušickými archiváliemi 
nasákla naši historii a osobně si ji osahala. Kompletní seznamy větrušických historických 
dokladů uložených v Přemyšlení a na obecním úřadu už má paní místostarostka Mgr. Jana 
Dyčková, které také tímto děkuji za vstřícnost a pochopení k mým začátkům. Stejné poděkování 
patří  paní Evě Jarošové, která mě svou obdivuhodnou mravenčí prací se starými kronikami 
nakazila. 
Doporučuji všem navštívit badatelnu v Přemyšlení, ve zde uložených archiváliích se zrcadlí zašlé 
dobré i strastiplné časy naší obce, lze v nich vyhledat i své předky v matrikách rodin,  
v domovských listech… Historie naší obce je opravdu výjimečná, ne každá ves má takovou. 
Archiv v Přemyšlení má badatelské dny v pondělí a ve středa od 8 do 17 h. Info na 
www.soapraha.cz a soka-praha.vychod@soapraha.cz  
Jak mi kronikaření půjde, bude záležet i na spolupráci s vámi, čtenáři Větrušáku. Předem vám 
děkuji za každou pomoc a jakékoliv informace z dávné minulosti i současnosti. Fotografie 
úžasně dokumentují historii. I když díky panu Nouzovi a panu Čáhovi se podařilo většinu 
známých fotografií převést do elektronické formy, věřím, že doma ve starých krabicích máte 
další poklady. Budu velice ráda, když se nám podaří ještě nějaké fotografie objevit. Zároveň se 
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budu snažit dokumentovat i současnost obce, takže i nové fotografie z naší vesnice velice 
uvítám. 
Držte mi palce.  
Hana Koutská, kronikářka 
Kontakt: vetrusickakronika@seznam.cz nebo přes obecní úřad 
 

 
 
Provozovatel: Obec Větrušice  
Kontakt: P. Šefčíková, J. Dyčková - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz.  
Aktuality  z  dětské skupiny najdete  na www.vetrusice.cz.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Myslivecké léto 
V sobotu 4. 6. 2016 uspořádal Myslivecký spolek 
Zdiby-Klecany cvičné střelby na asfaltové terče na 
střelnici v Bášti. Tyto střelby byly zároveň soutěží o 
ceny a tak ti nejlepší byli odměněni cenami 
s mysliveckou tématikou. Za krásného počasí se sešli 
téměř všichni členové spolku spolu s některými 
hosty, kteří tak měli možnost prokázat své střelecké 
umění. 
Tak jako se každý rok pořádají cvičné střelby, konají 
se již tradičně akce na zazvěřování honitby. 
Z líhňařských středisek bylo zakoupeno 100 kusů dospělé bažantí zvěře, která byla umístěna do 

HLEDÁ SE PEČOVATELKA 
DO DĚTSKÉ SKUPINY VĚTŘÍČEK VE VĚTRUŠICÍCH 

Hlavní pracovní poměr - nástup 1. 9. 2016  
Předpoklady: 18 let, občan ČR nebo cizí státní příslušník  
s výbornou znalostí českého jazyka, způsobilost k právním  
úkonům, trestní bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe  
výhodou, Nabízíme: plný pracovní úvazek, zaměstnání  
v zavedené organizaci, akreditovaný kurz chůvy 
Svůj životopis můžete zaslat na obec@vetrusice.  
Kontakt: tel. 604 273 716  
Více informací o této volné pozici naleznete na www.vetrusice.cz  nebo na vývěsce OÚ. 
 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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aklimatizačních voliér v různých lokalitách naší honitby. Z těchto voliér je pak vypouštěna do 
volné přírody, i když ji ještě po nějakou dobu v místě vypouštění přikrmujeme a zásobujeme 
vodou.  Jedná se o mladou zvěř a tak je reálný předpoklad, že bažantí slepice v příštím roce 
zasednou na hnízda a vyvedou kuřata. Tímto způsobem se snažíme, aby tato tradiční zvěř 
z našich honiteb zcela nezmizela, a dali jsme jí šanci zvýšit stavy v přírodě.  
Na tomto místě musíme poděkovat městu Klecany i všem okolním obcím za finanční příspěvek, 
který je využíván i na program zazvěřování a péče o zvěř.  
V průběhu měsíce června jsme dokončili obnovu 
pachových ohradníků kolem komunikací včetně nástřiků 
látky odpuzující zvěř. Při komunikaci Klecany – Větrušice, 
v úseku zrušeného plotu bylo instalováno více než 
osmdesát nových nosičů a proveden nástřik.  
Zároveň rozmisťujeme v lokalitě honitby, kterou náš 
spolek užívá letáčky s prosbou k majitelům psů, aby 
dodržovali, především v jarním a letním období kladení 
(rození) mláďat v přírodě klid.  
V průběhu léta se budeme snažit zajistit krmení pro zimní sezónu včetně minerálních doplňků, 
a to jak nákupem, tak dary od sponzorů z oblasti zemědělského podnikání.  
I letos se někteří z nás, ve spolupráci s Lionským klubem Praha Strahov San Giorgio, účastnili 
screeningu na tupozrakost v mateřských školkách v katastru naší honitby. Celkem bylo změřeno 
151 žáčků, z nichž u 25 pak byla zjištěna odchylka a rodičům doporučena návštěva  u oftamo-
loga. 
Na závěr přejeme čtenářům i redaktorům zpravodaje příjemně prožité prázdniny či dovolené  
a těšíme se na opětné shledání na stránkách tohoto časopisu v září. 
                                                                                                                              Ing. Jindřich Trpák 

 
 

BOSÁ STEZKA  
V PARKU MAXE VAN DER STOALA NA PRAZE  6 

(vzdálený 20 km od Větrušic) 
 

Na místě staveniště tunelu Blanka v Praze 6, 
nedaleko Pražského hradu, při ulicích Patočkova a 
Myslbekova vznikla nová relaxační zóna. Dostala 
jméno po bývalém holandském politikovi Maxu van 
der Stoelovi. Park byl osázen množstvím stromů, 
keřů i trvalek. Park má zajímavě řešenou vodní 
úpravu. Na začátku je potůček,  ve kterém se 
nachází vodní mlýn, malé stavidlo a další 
zajímavosti. Na konci je krásné jezírko. Pro 
návštěvníky jsou zde lavičky a pro vyznavače 
aktivního  
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sportu běžecká asfaltová cesta. Park má i co nabídnou dětem. Nechybí zde dřevěná prolézačka, 
lanová atrakce, vodní radovánky na potoku Brusnice,  dřevěné šplhací sestavě, lanové 

pyramidě, kyvadlovém kolotoči, houpačkách, kladinách a další. 
Park lemují barokní hradby na nichž je příjemná vyhlídka.  Dá se 
říci, že zde najdete vše k příjemné relaxaci a odpočinku. Zejména 
rodiče s dětmi si zde užijí. Dostupnost MHD: z tramvajové 
zastávky Hládkov nebo Vozovna Střešovice, parkování v okolních 
ulicích. 

Další informace o bosé turistice naleznete na 
www.bosaturistika.cz 

 

 
 

VÝTAŽEK Z GREPOVÝCH JADER - DALŠÍ ZÁZRAK Z PŘÍRODY 
Extrakt z jader grapefruitu je velmi účinný přípravek při chorobách, které jsou zapříčiněny 
různými bakteriemi, viry či parazity. Již v nízkých koncentracích (0,1%) zabraňuje růstu 
streptokoků a stafylokoků, kandidy a kožních plísní. Působí silně 
antibioticky a je účinný proti stovkám bakteriálních kmenů.  
Pomáhá s: záněty hrdla i krvácení dásní, akné, ekzémy či opary, lupy, 
vši, plísňová onemocnění, záněty různého druhu, žaludeční a střevní 
infekce, Crohnova choroba, vředy žaludku a střev, onemocnění 
způsobené kvasinkami a parazity, oslabení imunity, chronické 
onemocnění, rekonvalescence, prevence před střevními obtížemi při 
cestě do cizích zemí.                                                               zdroj: http://www.rehabilitace.info) 
 

 
 

DEN ZEMĚ - UKÁZKA ŽIVÝCH HADŮ (16. 4. 2016)? 

 
Setkání s živými hady bylo velmi působivé. Chvílemi to bylo opravdu jen pro opravdu statečné. 

http://www.rehabilitace.info/nemoci/neprijemna-crohnova-choroba/
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Krajty a hroznýši byli pár centimetrů od nás a rozhodně se nás ani trochu nebáli. Ale děti byly 
odvážné. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě těchto úžasných tvorů. 
 

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC (30. 4. 2016)? 
Stavění májky a pálení čarodějnic byla skvělá akce, kde se nás sešlo opravdu hodně, skoro ani 
židle nestačily.  Větrušická kapela Hop Rum hrála k poslechu. Sešlo se i několik „překrásných“ 
čarodějnic. 

  
 

DĚTSKÝ DEN (28. 5. 2016) 
Dopoledne nás u rybníka navštívili hasiči z Řeže. Přijeli rovnou se třemi vozy a děti si mohly 
opět vyzkoušet stříkat pravými hasičskými stříkačkami. Hasičům velice děkujeme za vodní 
radovánky.  
Odpolední program se konal na fotbalovém hřišti a letos se odehrával ve sportovním duchu. 
Pro děti byla připravena olympiáda. Letos se sešlo opět přes sto dětí. Čekalo na ně 15 
sportovních disciplín - běhaly, skákaly, vrhaly koulí, házely oštěpem atd. Za každý splněný úkol 
dostaly razítko na hrací kartičku. Po splnění všech úkolů si šly vybrat odměnu. Navíc byly pro 
děti připraveny i další radovánky - malování na obličej, dočasné tetování, skákací hrad, vyrábění 
z FIMA, zvířátka z nafukovacích balonků, jízda na koních, lukostřelba, …. Ani letos nechyběla 

oblíbená střelnice, kde jsme opět vytvářeli rekordy. Letos se 
mezi rekordmany zařadili: Jakub Hrbek (kategorie do 6 let)  
a Honza Čáha (kat. 7-15 let), který se letos zároveň stal 
absolutním rekordmanem ve střelbě. Z dospělácké kategorie 
vyhrál Robert Kučera, který ale přenechal cenu druhému, 
Richardovi Maryškovi. Jakub a Richard si mohou vyzvednout 
ceny na obecním úřadě. Mezi největší zážitky dětského dne 
bezesporu patřilo exhibiční vystoupení Roberta Kučery, Mistra 
ČR, Evropy a vítěze mnoha dalších mezinárodních závodů  
v moderním freestylovém yoyování. Robert je držitelem 
několika českých rekordů v dovednostech s yoyem. Po úžasné 
ukázce všelijakých neuvěřitelných kousků s yoyem se Robert 
věnoval všem zájemcům a naučil je základy yoyování. Robert 
díky yoyu procestoval celý svět….. Třeba se někdo  
z větrušických dětí nechá inspirovat….kdo ví….. :-) 
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Zážitkem byl také úprk před hrozivým bzučícím rojem (asi) včel, který se přehnal nad hřištěm. 
Nikdy si neodpustím zmínku o počasí, které můžeme letos asi celkem pochválit. Sice nám různé 
chytré přístroje ukazovaly, že u nás už 
dávno prší, ale skvělé počasí vydrželo 
skoro tři hodiny - pod mrakem, teplo a 
bez deště….. deštivá sprcha se nám ale 
přeci jen v závěru nevyhnula a byla 
pořádná. Ještě, že nám fotbalisté 
postavily tolik přístřešků. 
Na závěr je důležité poděkovat všem 
lidičkám, kteří bez nároku na jakoukoliv 
finanční odměnu pomáhali s organizací a 
přípravou dětského dne. Plánování a 
zajištění všech atrakcí začíná mnoho 
týdnů předem a samotná příprava hřiště (lavice, stany, úklid hřiště, stavba skákacího hradu, 
balonky, příprava ohniště atd.) zabrala také hodně hodin. Při samotné akci pomáhali další 
dobrovolníci - na startu, na stanovištích, u koníků, u cen, u skákacího hradu, nebo malovali na 
obličej či fotografovali ….. Celkem se na přípravě a organizaci samotného dětského dne podílelo 
asi 40 dobrovolníků. Všem obrovské díky. Bez Vás by to nebylo možné!!! Poděkování patří 
samozřejmě obecnímu úřadu, který celou akci financoval. 
Nevyzvednuté ceny a mikina jsou na obecním úřadě. 
 

LOUČENÍ SE ŠKOLOU (PŘEHAZOVANÁ A DIVADÉLKO) - 26. 6. 2016 

Loučení se školním rokem proběhlo skvěle, i když přišlo relativně málo dětí. Ty, co přišly, si to 
ale perfektně užily. Přehazovaná byla napínavá a družstva vyrovnaná. Sladkou odměnu si ale 
zasloužili všichni. Hřiště u Východní ulice bylo bezvadně upravené a je všem volně přístupné. 
Třeba se tam někdy sejdeme u přehazované, volejbalu, nohejbalu. Divadélko E- MILLION  
s představením "Cirkus plný loutek" v hostinci u Kamelota mělo u dětí úspěch. Viděli jsme 
opravdu mnoho zajímavého, od cvičených pejsků, ladných tanečnic, až po fakíra,  atd. 
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Všechny fotografie z akcí jsou na www.vetrusice.cz a na facebooku. 
(Kdyby někomu vadilo uveřejnění jeho fotografie, dejte vědět na jarosova74@seznam.cz) 

 

 
 

Více informací u p. Vejražky - Roman Vejražka - 731 777 888, Mr.Corrado@seznam.cz 
 

 

JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH bude opět od září 
KAŽDOU NEDĚLI od 9 do 10 h. a KAŽDOU STŘEDU od 18 do 19 h.. 
V přízemí budovy č.12 na návsi (budova Větříčku). Informace také 
na www.vetrusice.cz  Kontakt na lektora na http://www.sohamjoga.cz/ 
Na cvičení si vezměte karimatku, pohodlné oblečení, příp. lehkou přikrývku. 
Vstupné: 100 Kč, permanentka za sníženou cenu. Těší se na Vás lektor 
Maitrey. Kontakt: www.sohamjoga.cz. Tel. 605 859 430 
 

AKCE VE VĚTRUŠICÍCH v r. 2016 do konce roku 
 

VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ                                                    17. 9. 2016 

DRAKIÁDA                                                                         říjen 2016 

ROZSVĚCENÍ VÁN. STROMU + MIKULÁŠSKÁ            4. 12. 2016 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO                                                          prosinec 2016 

SILVESTROVSKÝ BĚH DO VRCHU                                  31. 12. 2016 

Změny v plánu jsou možné:-) O každé akci budeme včas informovat na WEBu , facebooku, 
mailem a na vývěskách.                                                                      OÚ Větrušice + Sokol + Klubíček 

http://www.vetrusice.cz/
http://www.sohamjoga.cz/


20 

 

 
 

 


